
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-13 1(15) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6, Alvesta 13 februari 2017 kl. 13.15 – 

17:00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 4 och § 5 kl. 14:40 – 15:00 

 

1 - 12 

 
 
Beslutande 

 

 

Sebastian Ohlsson (S), ordförande 

Bengt Svensson (S) 

Peter Johansson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Helene Andersson (C), 1:e vice ordf. 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

Helen Gustavsson (M), 2:e vice ordf. 

Sara Karlsmo (M) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

 

 

 Stig Jakobsson (FP)  
 Janna Tisjö (V) Ersätter Benny Lundh Johansson (SD) 
   
   
   
Närvarande ersättare Claudia Crowley Sörensson (M)   
   
Övriga deltagare Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef  

Linnea Gillén, nämndsekreterare 

Brittmarie Johansson, avdelningschef 

Missbruk/ Vuxen § 1  

Hans Österman, avdelningschef Barn 

och Familj § 1 

 

Dannijel Nygren Abrezol, 

förvaltningsekonom § 7 

Sara Hagström, avdelningschef 

Ungdomsboendena § 8 
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Justerare 

 

 

 

Helen Gustavsson (M) 

 

 
Justering tid och plats Alvesta 2017-02-15 kl. 16:00  

Sekreterare 
 

 

 Linnea Gillén  

Ordförande 
 

      

 Sebastian Ohlsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Helen Gustavsson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Sammanträdesdatum 2017-02-13 

Anslaget under tiden 2017-02-16 – 2017-03-10 

Förvaringsplats   Förvaltningen för individ- och familjeomsorg Parkgatan 6, Alvesta 

Underskrift   
 Linnea Gillén  
  Utdragsbestyrkande 
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NIF § 1  

Informations och diskussionsärenden 

a) Information från ordföranden 

Ordförande informerar om händelse då en person med koppling 

till förvaltningen för individ- och familjeomsorg avlider. 

 

Ordförande informerar om aktuell situation inom 

Samordningsförbundet Värend.  

Två utav tre samordnare som arbetar inom Samordningsförbundet 

Värend behöver ersättas både tillfälligt och permanent, rekrytering 

pågår. 

Inom Samordningsförbundet Värend har tagits beslut om att 

rekrytera en processutvecklare 

Förbundschefens förordnande går ut och hon väljer att inte 

fortsätta sitt uppdrag vilket leder till att Samordningsförbundet 

Värend står inför att rekrytera en ny förbundschef. 

   

 

b) Information från förvaltningschefen 

Förvaltningschef informerar om heldagar med utbildning i hot och 

våld för personalen på förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg. Utbildningens fokus är att bemöta personer utifrån 

ett förebyggande perspektiv.  

 

Förvaltningschef informerar om att ledningsgruppen inom 

förvaltningen för individ- och familjeomsorg har varit på 

budgetdagar i Kosta 

 

Förvaltningschef informerar om tre aktuella projekt som drivs av 

fältassistenterna. Projekten vänder sig främst till utrikesfödda 

ungdomar och deras föräldrar. 

 

 

c) Information från ledamöter 

Lars-Olof Franzén (AA) informerar om att hans upplevelse är att 

Arbetsmarknadsavdelningen skulle kunna erbjuda insatser till fler 

personer, att det känns tomt i lokalerna. Förvaltningschef besvarar 

detta med att informera om omorganiseringen inom 

Arbetsmarknadsavdelningen och det nya arbetet med en 

kartläggning för att avgöra vilka personer som är aktuella för 

insatser från Arbetsmarknadsandelningen. 
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NIF § 2  Dnr NIF2017/7.103 

Information gällande sammanställning av 2016 års arbete 
inom ramen för de regionala samverkans- och 
stödstrukturerna 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av 2016 års arbete inom ramen för de regionala 

samverkans- och stödstrukturerna, 17 januari 2017 

Redogörelse 

Under sammanträdet redogörs sammanställningen av 2016 års arbete 

inom ramen för de regionala samverkans- och stödstrukturerna  

Beredning 

NIF AU § 2 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningschef 

Akten 
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NIF § 3   Dnr NIF2016/164.701 

Utredning gällande länsgemensam organisering kring barn 
och unga med komplex problematik 

Beslutsunderlag  

1. Skrivelse från Kommunalt forum, 19 december 2014 

Redogörelse 

Ett antal barn och unga med komplexa/särskilda behov placeras 

årligen på HVB för höga kostnader. Placeringar som generellt sätt inte 

leder till att barnets eller den unges livssituation förbättras. Gruppen 

barn och unga som placeras utanför hemmet har ökat med 120 procent 

under perioden 1998 till 2013. Kronobergs län ligger i antalet 

placeringar över riksgenomsnittet (Kronoberg 135,8 och riket 120,7). 

Under halva 2015 och hela 2016 har det gjorts en undersökning på 

uppdrag av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och 

sjukvård och socialtjänst för att se hur respektive organisation kan 

arbeta mer ändamålsenligt med dessa barn. Ett underlag med en 

insatstrappa har tagits fram. Arbetet behöver nu gå in i en andra fas för 

att ta fram konkreta förslag ett mer ändamålsenligt sätt att arbeta med 

målgruppen samt för ställningstagande och beslut i respektive 

organisation 

Beredning 

NIF AU § 3 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att ge 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård i 

uppdrag att utreda länsgemensam organisering för barn och unga med 

omfattande problematik. 

Protokollet skickas till 

Avdelningscheferna för vidarebefordring till samtlig personal 

Förvaltningschef  

Akten 
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NIF § 4  Dnr NIF2017/16.700 

Social jour/ Beredskap 

Beslutsunderlag 

1. Utredning om beredskap, 31 januari 2017 

Redogörelse 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och 

socialtjänst har beslutat att skapa en social jour där samtliga 

kommuner i länet är tänkta att ingå förutom Växjö. Verksamheten 

beslutades vara förlagd till Ljungby och planerades vara i gång före 

sommaren 2016. Uppstarten av den beslutade gemensamma sociala 

jouren har flera gånger fått skjutas upp och har ännu inte kunnat 

komma till stånd. Ett nytt förslag på lösning av den beslutade 

gemensamma jouren har lagts fram, vilket innebär att Alvesta 

kommun, tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län, utom 

Växjö, skulle ingå i den sociala jour som för närvarande har Värnamo 

som värdkommun.  

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg i Alvesta kommun anser 

dock inte att social jour med Värnamo som värdkommun genererar en 

helhetslösning. Förvaltningen för individ- och familjeomsorg föreslår 

att man ser över den nuvarande beredskapen i egen regi. 

Beredning 

NIF AU § 4 

Förslag till beslut/ Beslut 

Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att tas upp igen 

vid ett senare tillfälle. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningscheferna för vidarebefordring tillsamtlig personal 

Akten 
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NIF § 5  

Information gällande KBT-tid för alla barn och unga i 
kommunen 

Redogörelse 

Sara Karlsmo (M) informerar om att hon i samband med möte med 

Annelie Jarhult, samordnare i psykisk hälsa, fick kännedom om att det 

finns KBT-tid att nyttja för alla barn och unga i kommunen. 

Sara Karlsmo (M) betonar vikten av att KBT-tiden nyttjas och att 

denna information når ut. 

Förslag till beslut/ Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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NIF § 6    Dnr NIF2017/19.000 

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för jämställdhet och mångfald, 16 januari 2017  

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2015 om en ny 

jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommuns medarbetare. 

Planen gäller under perioden 2016-2018. Planen ska utvärderas och 

uppsatta mål ska följas upp innan planen revideras under 2018. 

Varje förvaltning ska ta fram en handlingsplan för arbetet med 

jämställdhet och mångfald som fastställs av respektive nämnd. 

Beredning 

NIF AU § 7 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att fastställa 

handlingsplanen för jämställdhet och mångfald. 

Protokollet ska skickas till 

Personalkontoret 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef 

Avdelningscheferna för vidarebefordring till samtlig personal 

Akten 
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NIF § 7      Dnr NIF2017/13.042 

Årsrapport NIF 2016 

Beslutsunderlag 

1. Årsrapport 2016 

Redogörelse 

Minskade ersättningar från Migrationsverket genom minskade antal 

PUT-platser för ensamkommande ungdomar från 25 platser till 12, 

vilket har påverkat det ekonomiska resultatet. Beslut om lägre 

ersättningar per dygn under 2017 för asylsökande ensamkommande 

har under hösten 2016 krävt anpassningsarbete av organisationen för 

ensamkommande ungdomar. Försörjningsstödet har legat på en i stort 

sett konstant hög månadsvis utbetalning sedan slutet av 2015. 

Åtgärder har vidtagits och kommer att fortsätta 2017 för att organisera 

verksamheten utifrån givna ekonomiska ramar. 

Målen för verksamheten har till största delen blivit uppfyllda trots att 

målvärdet legat på en hög nivå. Brukarundersökningen som 

genomfördes på förvaltningen har varit ett nytt mätinstrument för att 

förbättra kvaliteten för verksamheten, en modell som vi kommer att 

fortsätta arbeta med. Alvesta kommun är en av 78 kommuner i landet 

som genomfört undersökningen.  

Det är en angelägen fråga att behålla personal inom verksamheten. 

Förvaltningen har under 2016 lyckats med att rekrytera kompetent 

personal och har inte, som de flesta kommuner i landet, behövt anlita 

bemanningsföretag. Det är bara 20 procent av landets kommuner som 

kan rekrytera och har full bemanning inom IFO. En stor rekrytering 

genomfördes, ett 30-tal av ungdomspedagoger till HVB för 

ensamkommande gjordes under perioden oktober 2015 – februari 

2016. Denna rekrytering kan kopplas till det stora mottagandet av 

ensamkommande ungdomar under hösten 2015. Under hösten 2016 

gjordes en omorganisering av verksamheten då antalet tjänster 

minskades. 

Sjukfrånvaron på avdelningen ekonomiskt bistånd har under året varit 

jämförelsevis hög. Orsakerna till sjukskrivningarna är inte 

arbetsrelaterade utan är av andra orsaker. Flera insatser är gjorda för 

att behålla medarbetare i arbete och återfå de medarbetare som är 

sjukskrivna till sitt ordinarie arbete. Sjukfrånvaron på HVB 

ensamkommande har varit stor under året. Orsaken till frånvaron 

bedöms bero på hög arbetsbelastning och oro för omorganisation. I 

övrigt har förvaltningen en relativt låg sjukfrånvaro. 
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Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

årsrapporten för NIF 2016 

Beredning 

NIF AU § 6 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomikontoret  

Avdelningschefer för vidarebefordring till samtlig personal 

Förvaltningschef 

Kvalitetssamordnare  

Akten 
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NIF § 8   

Information om rutin för utskrivning från ungdomsboende 
och aktuell situation på ungdomsboendena 

Redogörelse 

Avdelningschef för ungdomsboendena informerar om att en rutin för 

utskrivning, där ungdomarna skulle erbjudas att stanna upp till två 

veckor på boendet efter utskrivningsdatum för att förberedas inför 

flytten till boende i migrationsverkets regi, på grund av rådande 

lagstiftning och rekommendationer inte längre är möjlig. 

Avdelningschef för ungdomsboendena informerar om att det pågår 

rekrytering gällande en kuratorstjänst. Tjänsten är tänkt att arbeta mot 

ungdomar boende i ungdomsboendenas regi då BUP inte motsvarar 

det behov som finns. Annonseras i dagsläget. 

Beredning 

NIF AU § 5 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet 
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NIF § 9   

Information om arbetsmiljön för förvaltingen för individ- 
och familjeomsorg 

Redogörelse 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom 

förvaltningen för individ- och familjeomsorg rapporteras information 

om arbetsmiljön på förvaltningen genom en stående punkt på 

dagordningen. Lex Sarah anmälan tillbud och olyckor 

1. Sjukfrånvarohistorik – nämnden för individ- och familjeomsorg 

2. Lex Sarah anmälan, 19 december 2016 

Beredning 

NIF AU § 8 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

informationen avseende arbetsmiljön till protokollet. 
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NIF § 10   

Meddelanden 

Redogörelse 

1. PRIO – Stimulansmedel 2017 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4159-16 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3074-16 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4120-16 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4086-16 

6. Framtid Kronoberg – Tilläggsavtal för 2017 till samverkansavtal 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3655-16 

8. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1610-16 

9. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2687-16 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3520-16 

11. Växjö Tingsrätt, dom i mål nr. FT 2931-16 

12. Information från Växjö Tingsrätt 

13. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3505-16 

14. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Tillsyn enligt alkohollagen och enligt tobakslagen 

Alvesta kommun 

15. Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr. 3687-16 

16. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 4236-16 

Beredning 

NIF AU § 9 

Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att notera 

redovisade meddelanden till protokollet 
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NIF § 11   

Delegationsbeslut 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har överlåtit sin beslutanderätt till 

utskott, ordförande och tjänstemän enligt en antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva beslut eller fastställa 

delegeringsbesluten. 

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Ekonomiskt bistånd, december 2016 

2. Barn och familj, december 2016 

3. Missbruk/vuxen, december 2016 

4. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar 

5. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar 

6. Delegationsbeslut förvaltningschef, beslut om sekretessmarkering av 

handlingar 

7. Förordnande av avdelningschef Missbruk/Vuxen 

8. Förordnande av avdelningschef Barn och familj 

Beredning 

NIF AU § 10 

Förslag till beslut/ Beslut 

Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna 

redovisningen av fattade 

delegationsbeslut. 
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NIF § 12   

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes under sammanträdet. 

 

 

 


